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BISKUP SIEDLECKI czyli PODLASKI  

 

Wiernych diecezji Naszej pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo pasterskie 

 

 Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! 

 Arcybiskupi i Biskupi, na czele z  Prymasem Polski, zebrani we wrześniu 1946 r.  

w Częstochowie, u stóp Matki Boskiej Jasnogórskiej, postanowili wydać wspólny list 

pasterski  przeciw pladze pijaństwa.  

 Orędzie to zostało w swoim czasie wydane i odczytane z ambon całej Polski   

w dn. 9 lutego 1947 r. Padło wówczas hasło, skierowane do całego narodu polskiego, 

wzywające wszystkich do zdecydowanej walki przeciw największemu czasów naszych 

wrogowi, a któremu na imię alkohol. 

 Arcypasterze w tym liście pasterskim, pisanym bólem serdecznym i łzami, 

zobrazowali wszystkie nieszczęścia jakie płyną z  alkoholu dla samego pijaka i jego rodziny, 

dla Ojczyzny i Kościoła. Nieszczęścia, idące tak daleko w głąb, że pokolenia całe za grzech 

pijaństwa nie mogę odpokutować i piętno jego, w postaci zwyrodnienia fizycznego, czy 

moralnego, wiekami noszą na sobie, aż dojdą do bezpłodności, tego ostatecznego kresu 

każdego pijaka na ziemi! 

 Ojcowski zew Episkopatu Polski nie przebrzmiał bez głośnego echa. Wiem dobrze,  

że słowa listu pasterskiego znalazły silny oddźwięk w sercach katolickich, wdzięczny posłuch 

i serdeczne przyjęcie. Duszpasterze Was podczas nauk wielkopostnych, misjonarze podczas 

nauk misyjnych i rekolekcyjnych niejednokrotnie i z naciskiem wielkim utrwalalali w pamięci 

Waszej słowa wezwania Biskupów o potrzebie wstrzemięźliwości.  

 Z jakąż radością powtarzali mi Wasi duszpasterze, że walka wypowiedziana pijaństwu 

coraz więcej przybiera na sile, co raz więcej znajduje sympatyków i zwolenników i, chociaż 

do całkowitego zwycięstwa jeszcze daleko, to jednak wola wśród Was do jego odniesienia już 

jest widoczna.  

 Napełnia mnie to niewymowną radością; a dziękując za to Bogu miłosiernemu, nie 

ustanę zachęcać i nawoływać wszystkich ludzi dobrej woli, do wytrwania w walce, do jej 

dalszego prowadzenia, a w szczególności do zabezpieczenia się przed pokusami, które na 

pewno nie zostawią Was w spokoju, lecz stale, przy każdej okazji, mniej lub więcej 

gwałtownie, zaczną na Was nacierać.  

 Wiecie dobrze, że nie wystarczy grzech sobie obrzydzić, nie wystarczy nawet z nim 

zerwać, potrzeba jeszcze przed nim się zabezpieczyć przez usunięcie okazji i pokusy 

prowadzących do grzechu.  

 

- o - 

 
 Zwracam się z tym listem pasterskim do ludzi dobrej woli, gdyż tylko tacy zdolni są 

mnie zrozumieć dobrze i słowa moje należycie docenić. W ludziach zaś złej woli, wiem,  

że słowa moje mogą wywołać tylko uśmiech szyderczy lub złośliwe oburzenie, a może nawet 

gwałtowne protesty, a to dlatego, że są oni w zasadzie przeciwnikami wszystkiego, co dobre, 

szlachetne i zbawienne. Już św. Paweł Apostoł przestrzegał przed takimi pisząc: "Wielu 

postępuje tak jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego: zguba jest ich końcem, bogi9em jest 

brzuch a chwałą - ubieganie się o rzeczy ziemskie w sromocie (Flp 3,18). 



 

 Słowa te odnoszą się więcej, niż kiedykolwiek do ludzi naszych czasów i  dzisiaj 

więcej, niż kiedykolwiek, znajdują potwierdzenie w życiu wielu. My ich widzimy codziennie, 

tych nieprzyjaciół krzyża, którzy brzuch obrali za boga a własne zatracenie za jedyny cel 

życia.  

 Żadna zdrowa myśl, żadne słowo prawdy, żadne ostrzeżenie i żadne nawoływanie do 

duszy ich nie trafiają. Oni się wstydzą duszy oraz tego wszystkiego, co człowieka wynosi 

ponad świat zwierzęcy, oni się wstydzą samej godności ludzkiej i niczego tak bardzo nie 

pragną, jak tylko tego, aby się na nich zapatrywano, jako na potomków bezrozumnych 

stworzeń.  

 Nie mogą oni znieść tej godności ludzkiej ani w sobie ani w innych, usiłując 

znieważyć i deptać ją gdzie tylko mogą: w sobie przez rozpustę i pijaństwo, w innych przez 

wyrafinowane okrucieństwo i deprawację. A mając przed sobą jedyny cel  - zatracenie tak 

doczesne, jak też i wieczne, tak duszy jak i ciała, stali się głuchymi i ślepymi na wszystko,  

co ku uszlachetnieniu i zbawieniu służy.  

 Nie dziwcie się przeto, umiłowani moi w Chrystusie, jeżeli w oddźwięku na słowa 

moje usłyszycie z ich ust przekleństwa i nie dajcie się zastraszyć ich krzykiem i gniewem. nie 

dajcie się pędzić jak stado owiec na zatracenie, lecz zachowajcie swoją niezależność 

duchową, swój jasny umysł, oświeconą wiarę - i zapytajcie siebie, czy słowa Waszego 

Pasterza nie mają na celu Waszego największego dobra i czy wo0bec tego nie należy z całym 

zaufaniem pójść za swoim nawoływaniem?  

  Mój Bracie Kochany, niczego od ciebie tak bardzo nie wymagam, jak tego abyś 

zechciał zrobić właściwy użytek z tego światła rozumu, jakim Cię Bóg wszechmogący 

obdarzył, a obdarzył nie po to, abyś pędził życie bezrozumne! 

 Nic tak bardzo narodowi naszemu nie przynosi szkody, jak ta bezmyślność  

w postępowaniu, która wobec cudzoziemców i innowierców tyle nam wstydu zadaje. Ileż to 

w życiu naszym znajdziemy takich zwyczajów dziwnych i nałogów zakorzenionych, których 

nie tylko usprawiedliwić nie potrafimy, ale które sami częstokroć potępiamy, a mimo to nie 

chcemy się ich wyzbyć. Brniemy w ich dalej nie myśląc i nie zastanawiając się nad tym, 

dokąd wreszcie zabrniemy. "Spustoszeniem spustoszona jest ziemia -skarży się prorok  

- bo nie masz ktoby rozmyślał w sercu swoim" (Iz 23,4). 

 Moi Umiłowani, jeżeli taki mocny kładę w tej chwili nacisk na to , abyście zechcieli 

pomyśleć i zrozumieć, nie czynię tego bez szczególnego zamiaru. Pragnę w ten sposób 

zwrócić waszą uwagę na to, co bardzo mi leży na sercu pasterskim i co chcę z głębokiego 

przekonania powiedzieć. A chcę Wam powiedzieć rzecz wielkiej wagi i wielkiej doniosłości. 

 Wydaje mi się bowiem,, że już znalazłem sposób bardzo skuteczny na wyrwanie  

i podniesienie Was z nędzy i niedoli pijaństwa. Chodzi tylko o to, abyście mnie do końca 

wysłuchali, zrozumieli co powiem i zechcieli choć na krótko, być ludźmi myślącymi.  

 Czy zastanawiał się kto z Was, skąd to pochodzi, że ludność naszego kraju przepija 

rocznie około 25 miliardów złotych, czyli taka sumę, za jaką dałoby się wybudować 1500 

kamienic czyli całe niemal miasto.  

 Sama diecezja Podlaska, ta męczeńska i bardzo uboga diecezja - wstyd mi powiedzieć  

- przepija rocznie jeden miliard złotych czyli sumę za jaką można by wybudować  

40 kościołów. Gdyby tak z roku na rok przepijane pieniądze wkładano w gospodarkę krajową, 

akcję kulturalną, oświatową i charytatywną, do jakiego byśmy doszli dobrobytu? Tymczasem 

zamiast dobrobytu cierpimy tym straszniejszą, bo zawinioną nędzę.  

 Przepijanie majątku nie odbywa się bezkarnie, pociąga za sobą okropne skutki. Ludzie 

przepijają nie tylko majątek, lecz też i drowie, i chęć do pracy i uczciwość wrodzoną  i honor 

narodowy i szczęście rodzinne. gdyby w kieliszku wódki topili tylko majątek, nie byłoby 



jeszcze tak tragicznie, lecz zarazem topią i naszą tężyznę narodową: fizyczną i umysłową, 

moralną i religijną! 

 A jednak nikt na to rady nie znajduje. 

 Cóż się stało z nami? 

 Czyż by nas dotknął jakiś nieznany paraliż woli lub bezład moralny, że tak trudno nam 

się z tego otrząsnąć! 

 Czyżby los niewolnika, skazanego na dźwiganie haniebnych pęt alkoholu, miał być 

naszym udziałem na zawsze? 

 Jako żywo- nie! Tak chyba nikt z Was nie myśli, a już najmniej wasz Biskup, który  

w sprawie tej przemawia do Waszego sumienia i Waszego sumienia i Waszego poczucia 

katolickiego.  

 Nie uważał bym nawet za celowe przemawiać do ludzi wyzutych ze wszystkiego,  

co szlachetne i Boże, zdegenerowanych i zakutych w kajdany obrzydliwego nałogu pijaństwa.  

 Wiem, że znajdą się i tacy wśród moich Diecezjan, lecz pociechą dla mnie,  

że stanowią oni nikła garstkę. Pozostawiam ich miłosierdziu Bożemu. Ale was, Umiłowali 

moi, ludzi dobrej woli, pragnę do głębi serca poruszyć i ufam łasce Bożej, że wysiłek mój nie 

będzie daremny.  

 Zanim jednak myśl moją przed Wami wyłożę, muszę wyraźnie odpowiedzieć na 

wyżej postawione pytanie a mianowicie: Czemu to przypisać, że ludzie na ogół widząc tak 

straszne i fatalne skutki alkoholu nie mogą z nim ostatecznie zerwać? 

 Czy nie pochodzi to stąd, że przyczyna tego zjawiska leży znacznie głębiej, niż nam 

się wydaje, że nie należy jej szukać wyłącznie ani w braku uświadomienia, ani też w wielkim 

zamiłowaniu do pijaństwa? Nie. Przyczyna tkwi gdzie indziej, a mianowicie: w naszej 

smutnej tradycji i w brzydkim, niestety, ogólnie przyjętym i głęboko zakorzenionym obyczaju 

zakrapiania alkoholem wszystkich naszych największych i najświętszych uroczystości.  

Tutaj źródło i sedno zła.  

 Że pijaństwo jest złem, zgodzi się na to każdy, ale, że imieniny, chrzciny lub ślub 

mają być bez wypicia, tego ogół nie zrozumie. Tu wszyscy powstaną w obronie tradycji  

i zaczną udowadniać, że tak zawsze było, że nie wypada nie poczęstować, że goście się 

obrażą, że inni będą nas palcami wytykać.  

 Każdy to czuje, że postępując inaczej, zmuszony będzie wyłamać się spod ogólnie 

przyjętego zwyczaju i znajdzie się niejako pod pręgierzem. W obawie przeto przed fałszywą 

opinią pójdzie po linii najmniejszego oporu i rad nie rad postawi na stół karafkę dla miłych 

gości. Na swoje usprawiedliwienie, oczywiście, gościnny gospodarz znajdzie dużo racji  

i powodów, lecz one niewiele pomogą. Karafka zaś, gdy się na stole pokaże, zrobi też swoje. 

jej urok przedziwny wzbudzi chętkę nawet z tym, który postanowił wcale nie pić i może 

nawet przysięgał, że do ust nie weźmie alkoholu.\ 

 Apetyt na widok karafki, aczkolwiek stanowi podnietę silną i do zwalczenia trudną,  

to jednak nie stanowi jeszcze pokusy największej. Pokusą największą będzie zebrane 

towarzystwo, które zacznie prosić, nalegać, a w końcu zmuszać do wypicia i to nie byle jak, 

tylko do dnia i nie jednego kieliszka, lecz tylu, ile zaordynuje najsilniejszy w tym 

towarzystwie pijak. On to zwykle ma pierwszy głos i nadaje ton. Jego też słuchać muszą 

wszyscy, nie wyłączając gospodarza, którego obowiązkiem jest dostarczyć jak najwięcej 

trunków. niespełnienie tego żądania będzie napiętnowanie jako skąpstwo, a nawet jak obraza 

gości. Biedny gospodarz, dla braku cywilnej, spełnia posłusznie wszystko, czego się od niego 

zażąda.  

 W miarę postępującego pod wpływem alkoholu zamroczenia umysłów, rodzi się jakiś 

dziwaczny humor wisielczy, rozlegają się dzikie krzyki, powstaje wrzawa, padają 

nieprzyzwoite wyrazy, wychodzą na jaw ukryte animozje oraz czułości, budzą się gwałtowne 

ruchy kończące się niejednokrotnie skandalem, rozlewem krwi i w rezultacie... kryminałem.  



 Nie zawsze i nie wszędzie tak bywa - powiecie mi. tak, to prawda, lecz sądzę i nikt 

temu nie zaprzeczy - że jednak i tak się zdarza i nawet niezbyt rzadko i że nigdy nie można 

być pewnym, czym się skończy zebranie przy kieliszku, szczególniej tam, gdzie tych 

kieliszków liczyć nie wypada i nie wolno. pewien lekarz z terenu naszej diecezji powiedział 

mi, że w jego mieście ani w okolicy nie ma wesela, ani zabawy, aby potem szpital nie miał 

zwiększonej pracy.  

 Niejeden może później żałuje i wstydzi się tego, ale nikomu nie przyjdzie do głowy 

myśl i postanowienie unikania takiego towarzystwa , a jeszcze bardziej myśl o potrzebie 

zwalczania takiego obyczaju przez wprowadzenie innego, wymagającego, aby wszelkie 

uroczystości, obchody, zebrania towarzyskie, zabawy młodzieży, wesela itp. odbywały się 

bez alkoholu.  

 Powtarzam, ze największe niebezpieczeństwo kryje się nie w kieliszku lecz  

w towarzystwie nieodpowiednim i rozpijaczonym. Wypadki upijania się w samotności należą 

do rzadkości.  

 Z powyższego wynika, ze należy rozpocząć walkę nie tylko z kieliszkiem, bo on tu 

najmniej jest winien, ile przeciw wnoszeniu go na nasze zebrania towarzyskie oraz zabawy.  

 Wiem, że nie zdołamy usunąć go z wszystkich uroczystości, gdyż byłoby to zadanie, 

jak na początek zbyt trudne na słabe siły ludzkie, zbyt przerastające przyzwyczajenia 

tradycyjne, a zatem z góry skazane na niepowodzenie. Lecz nie wątpię, że ograniczając walkę 

do niewielkiego odcinka frontu, możemy się spodziewać, że przy pomocy łaski Bożej, 

odniesiemy zwycięstwo nawet nie małe. A zwycięstwo na jednym odcinku pozwoli nam 

walkę przenieść na inne, aż do odniesienia zwycięstwa na całym froncie.  

 Odcinkiem frontu najbardziej zagrożonym są u nas zabawy weselne. Z pojęciem 

wesela, niestety, skojarzyły się w umysłach wyobrażenia jakieś hucznej zabawy , jakiegoś 

szału wyuzdanego, co chwila podsycanego i podniecanego trunkami rozpalającymi  

aż do utraty przytomności.  

 Wszystkie względy natury gospodarczej, zdrowotnej, eugenicznej i nawet moralnej 

zostają odrzucone, zapomniane i zawsze pod tym pretekstem, że to przecież wesele.  

 Dla uspokojenia a właściwie zagłuszenia sumienia człowiek dzisiejszy wytworzył 

sobie dziwne pojęcie, jakoby na weselu dużo rzeczy uchodzi, które kiedy indziej nie uchodzą 

i za złe są uważane. 

 "Na własnym weselu nie upić się" - stało się u nas powiedzeniem, określającym jakieś 

upośledzenie społeczne czy fizyczne, jakiś stan politowanie wzbudzający.  

 Wszelkiego rodzaju nadużycia, popełnione podczas wesela, gotowi jesteśmy 

traktować zazwyczaj pobłażliwie, wiedząc jak dalece poczytalność biesiadników, pod 

wpływem alkoholu, jest zmniejszona.  

 

 - o - 

 

 Nie wiem, czy jest inny naród, w którym liczba nieszczęśliwych małżeństw byłaby 

większa niż u nas?  

 Czy top nie jest dowodem gniewu i przekleństwa Bożego, że do tak wielkiego 

sakramentu przystępuje się  - o, jakże często, w stanie nietrzeźwym, a po jego przyjęciu, 

oddaje się bakchanaliom pogańskim!  

 Pytam Was, Umiłowani moi, odpowiedzcie mi: Czy Bóg może pobłogosławić takim 

małżeństwom?... A przecież od błogosławieństwa Bożego zależy szczęście i pożycie 

małżeńskie.  

 i cóż osiągają nowożeńcy z sakramentu małżeństwa, w którym ani łaski ani 

błogosławieństwa Bożego nie dostępują, a tylko łączą się z sobą węzłem nierozerwalnym? 

czy im to wystarczy do szczęścia na całe życie, aż do śmierci? 



 Gdyby takiego nieszczęśliwego małżonka później zapytać, co mu pomogły  

w małżeństwie te na jego weselu wypróżnione butelki alkoholu? Co by odpowiedział? Czy to 

wspomnienie o obfitym zakrapianiu jego ślubu podczas wesela, nie wywołałoby w nim tym 

większego bólu ? Bez wątpienia- tak! 

 Pamiętajcie, moi Umiłowani, i o tym, że, gdy Kościół, w imieniu Boga, łączy dwie 

dusze węzłem nierozerwalnym w jedno ciało, diabeł również jest przy tym i czyha, aby czym 

prędzej rozwiązać co zostało związane. I wtedy, jak ongiś w raju, zły duch próbuje 

pokrzyżować twórcze plany Boże i znowu grzechami rodziców obciążyć ich pokolenie.  

 Zazdroszcząc nowożeńcom tej odrobiny szczęścia, jakie dać powinno pożycie 

małżeńskie i rodzinne, zbliża się do nich kusiciel, wskazując im kieliszek, jak kiedyś 

wskazywał jabłko w zupełnie określonym celu i, niestety, cel swój także osiąga.  

 W jednej z ksiąg Pisma Świętego czytamy bardzo ciekawe i wzruszające opowiadanie 

o młodym Tobiaszu wstępującym w związek małżeński.  

 Tobiasz miał poślubić Sarę, córkę Raguela, niewiastę zamożną i piękną,  

ale nieszczęśliwą bo już siedem razy za mąż wydawana, a za każdym razem zaślubiny 

tragicznie kończyły się dla jej mężów, których diabeł, w niej będący, pierwszej nocy 

poślubnej zabijał.  

 Archanioł Rafael, towarzysząc Tobiaszowi w jego podróży, mimo, że wiedział  

o losach siedmiu mężów Sary, doradzał mu zawarcie z nią małżeństwa, a przeciwko 

złowrogiej mocy szatana wskazał bardzo skuteczne środki zaradcze.  

 Takim środkiem niezawodnym to wierność Bogu i modlitwa: " Ci bowiem, którzy  

w małżeństwo tak wstępują, że Boga od siebie i z serca swego wyrzucają..., nad tymi czart ma 

moc. Ale gd ty ją pojmiesz ... przez trzy dni niczym innym jeno modlitwą z nią się będziesz 

zabawiał" (Tob 6, 17.18). Tobiasz wraz z żoną Sarą trzy dni i trzy noce trwał na modlitwie, 

jak mu zalecił Archanioł Rafael. nie tylko nieszczęśliwą niewiastę uszczęśliwił, lecz i sam  

z nią szczęśliwy, błogosławieństwo Boże na całe pożycie małżeńskie wspólną modlitwą 

wyjednał. Do bogobojnego małżeństwa szatan juz nie miał dostępu.  

 Ileż opowiadanie to rzuca ciekawego światła na tajemnicę szczęścia małżeńskiego, 

ciągle zagrożonego i ciągle napastowanego przez złego ducha, znającego, skutkiem grzechu 

pierworodnego, najłatwiejsze w tej dziedzinie zwycięstwo.  

 Ileż tu się zawiera przestrogi, ile mądrej filozofii życia, wskazującej sposoby i środki 

zapewnienia szczęścia jedynego na ziemi, a osiągalnego przez wysoce bogobojnych  

i cnotliwych, a przede wszystkim, trzeźwych małżonków.  

 "Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza" (Mt 19,6). Czy o tym pamiętamy? 

Już na weselu przez grzech pijaństwa tracą nowożeńcy tę łaskę, którą przy ołtarzu, składając 

przysięgę miłości, wiary i uczciwości, od Boga otrzymali: z utratą łaski tracą też i pomoc 

Bożą tak niezbędną w stanie małżeńskim. Rozpoczynając nowe życie w stanie grzechu 

ciężkiego pijaństwa oraz danego innym zgorszenia, a zatem w sercu skalanym i, mimo 

spowiedzi przedślubnej, od Boga odwróconym, tracą nowożeńcy nie tylko łaskę, nie tylko 

pomoc Bożą, lecz częstokroć ten zdrowy zmysł naturalny tak niezbędny w życiu codziennym 

i zaczynają popełniać jeden po drugim błędy, ku wielkiemu zdziwieniu sąsiadów, którzy 

dotąd uważali ich za ludzi rozsądnych. Zaczyna się od drobnych nieporozumień wzajemnych, 

a kończy się zupełnym zerwaniem współżycia małżeńskiego.  

 Byłaby to bardzo ciekawa i wielce pouczająca statystyka, gdyby ją przeprowadzić  

i na jej podstawie dowiedzieć się: jakie to małżeństwa okazały się najbardziej 

nieszczęśliwymi, czy te co miały wesela skromne, czy raczej te, gdzie podczas wesela obficie 

lały się trunki? Jestem pewien, że wynik takiej statystyki byłby surowym wyrokiem na 

wszystkie wesela pijane.  

 

 



 

- o - 

 

 Moi Najukochańsi i moi Najdrożsi, czy tego smutnego doświadczenia już nam nie 

powinno wystarczyć? 

 Czy mamy dalej brnąć w tym kierunku złym? Niech nas Bóg strzeże! czas już 

najwyższy, aby rozpocząć stanowczą i zdecydowaną walkę przeciw pijanym weselom. pijane 

wesele! - jakiż to wstyd, jakież pośmiewisko dla ludzi zdala stojących. Osadźcie sami, czy 

może kto pijanego szanować, a tym bardziej pijanego przy tak uroczystym akcie, jakim 

bezsprzecznie jest zawieranie katolickiego małżeństwa? 

 Dosyć już tego zgorszenia! Małżeństwa muszą być zawierane w kościele na trzeźwo, 

wesela muszą być ciche, spokojne, pełne powagi i dostojeństwa, nastroju chrześcijańskiego  

i tej głębokiej nadziemskiej radości, jaka płynie z uświadomienia sobie powagi chwili i tej 

roli, jaką Bóg wyznacza dla nowożeńców w Jego boskim dziele tworzenia rodzaju ludzkiego 

na ziemi.  

 Ten nastrój poważny nie pozostanie bez skutku, podniesie on, przede wszystkim 

godność nowożeńców w ich własnych oczach i w oczach całego otoczenia. W takich tylko 

warunkach zawierając małżeństwo, poczują prawdziwy szacunek dla siebie - a to już jest 

bardzo dużo.  

 nastrój głęboko religijny, nawet modlitewny powinien cechować wszystkie śluby 

brane w kościele, jak również i wesela, nastrój poważny, jakby przed wielka walką 

decydującą, bo życie jest, istotnie walka i walką ciężką, szczególnie w małżeństwie. Mamy tu 

na myśli nie wojnę domową w łonie rodziny, uchowaj nas od tego, Boże, lecz wojnę  

z wrogiem zgodnego pożycia małżeńskiego, który tę wojnę domową usiłuje rozpętać. 

 Przy zawieraniu małżeństwa powinna każdego przejmować myśl, czy pokój i zgodę  

w rodzinie utrzyma, czy je obroni przed najazdem nieprzyjaciela i czy w rezultacie go 

zwycięży?  

 Niech nikt z nowożeńców się nie łudzi, że tej wojny uniknie. O, nie! W dziedzinie 

życia moralnego jest tylko albo zwycięstwo, albo tym sromotniejsza porażka. porażka tym 

smutniejsza, że rozbite małżeństwo zwykle nie daje się naprawić, a wstyd i hańba tym 

większe, że nieszczęście to spada na małżonków z ich własnej winy. To nie szatan był 

silniejszy, lecz wina małżonków była zbyt wielka.  

 Brak było z ich strony czuwania, brak rzetelnego, rozumnego i poważnego podejścia 

do sprawy. Brak ten objawił się przede wszystkim w tym, że ucztowali wtedy, gdy trzeba 

było myśleć i przygotowywać się do wielkiej walki życiowej.  

 "Bądźcie wstrzemięźliwi i czuwajcie - nawołuje św. piotr Apostoł - bo wróg wasz, 

szata, krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożarł. Opierajcie się mu umocnieni w wierze, 

wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie" (1P 5,8-9). 

 Najwyższy czas, aby wszyscy usłuchali tego wezwania apostolskiego i zaprowadzili  

w swym życiu ład i porządek, począwszy od ślubu i wesela.  

 Wiem, że sprawa ta nie pójdzie łatwo i że nikt pozostawiony sobie samemu, bez 

pomocy społecznej, tego społecznego zła nie zwalczy. Zło społeczne musi też być  

i społecznie zwalczane.  

 Po zwróceniu sie w kornej modlitwie do Ducha Św., z nadzieją w sercu o tę pomoc  

i z wiarą w waszą dobrą wolę oraz uległość synowska nie tylko dla rozkazów, lecz i dla rad  

i zachęt ojcowskich Waszego Pasterza, w imię Boże przystępuję do walki z tym złem 

społecznym i wypowiadam wszystkim pijanym weselom w diecezji wojnę. czekam na Wasze, 

Umiłowani moi Synowie i Córy, odezwanie się. 

 "A jak mamy się odezwać" - zapytacie mnie. Zaraz Wam wyjaśnię. W dniu egzaminu 

przedślubnego, niech narzeczeni poproszą swego ks. proboszcza, aby, po wygłoszeniu 



ostatniej zapowiedzi, zechciał tez i to ogłosić, że ich wesele, w myśl zaleceń pasterza diecezji 

odbędzie się bez podawania trunków.  

 Takie uroczyste oświadczenie, ogłoszone z ambony w kościele, będzie z jednej strony 

wiązało narzeczonych i byłoby wstydem a nawet i grzechem, gdyby go nie dotrzymali,  

z drugiej strony obroni przed tymi, którzy by chcieli z okazji ich ślubu skorzystać i ... upić się. 

Słysząc takie ogłoszenie wielu od razu zrezygnuje ze swego zamiaru lub powiedzą sobie,  

że nie ma co na takie wesele przychodzić. 

 Umiłowani moi, gotujący się do zawarcia świętego związku małżeńskiego, pomyślcie 

tylko jak wysoko podniesie Was w oczach wszystkich podobne ogłoszenie o waszym weselu. 

Dacie tym dowód, że jesteście dobrymi katolikami, którzy zdają sobie sprawę z powagi chwili 

i, przystępując do małżeństwa, robią wszystko aby nie być wstydem, lecz chlubą dla Polski  

i Kościoła św.  

 Wasz przykład rozejdzie się głośnym echem po okolicy i wywoła, oczywiście, 

rozmaite komentarze. jedni będą Was krytykować, a inni podziwiać i chwalić. Na złośliwe 

krytyki nie zwracajcie uwagi, bo słowa p[podziwu i pochwały usłyszycie z ust ludzi lepszego 

gatunku: rozumnych, poważnych, uczciwych.  

 Aby uniknąć zarzutu skąpstwa czy też braku gościnności i aby tym skuteczniej uprosić 

sobie u Boga błogosławieństwo na nową drogę życia, dobrze uczynicie, jeżeli przy 

zapowiedziach, wyrzekając się podejmowania gości trunkami, złożycie jednocześnie na ręce 

księdza proboszcza, do dyspozycji Waszego Biskupa, dla ubogich i potrzebujących ofiarę  

w wysokości, chociażby małej części tego, co miałoby być obrócone na zakup trunków. 

Wysokość złożonej ofiary będzie również podana z wysokości ambony, jako dowód 

wysokości waszego wyrobienia społecznego. 

 Czyż nie lepiej, moi Umiłowani, aby z okazji Waszych ślubów cieszyli się ubodzy, 

sieroty i wdowy, nie zaś pijacy, aby za wami szły nie przekleństwa na weselu poturbowanych, 

lecz błogosławieństwa i modły tych, którzy u Boga dużo znaczą? 

 

 - o - 

 

 "Zapewne, byłoby dobrze, pięknie i pożytecznie, jak zaleca Pasterz Diecezji"  

- odpowie mi niejedna oblubienica - "ale cóż ja na to poradzę, gdy mój narzeczony na to się 

nie zgadza?" 

 Jak to? I ty na to przystaniesz i za takiego za mąż pójdziesz, który w tak uroczystym 

dla Ciebie dniu , kieliszka wyrzec się nie chce, który intencji Biskupa nie może zrozumieć. 

Więc czego ty po takim mężu spodziewać się możesz w życiu twoim? Czy ta odmowa  

ze strony narzeczonego nie powinna być dla Ciebie przestrogą i czy nie powinnaś z nim, póki 

jeszcze czas, całkowicie zerwać 

 Teraz, moja Droga, dopóki wam kapłan rąk jeszcze nie związał, ty masz najwięcej do 

powiedzenia. Jeżeli teraz nie skorzystasz z tej władzy, potem już będzie za późno! W sercu 

twego męża pierwsze zajmie miejsce kieliszek, a drugie dopiero ty. Największą twoją 

rywalką stanie się wódka, która w rezultacie, tak czy inaczej, ale ci męża i tak zabierze. 

 Jeśli narzeczony, sprzeciwiający się urządzaniu wesela bez rozpalających trunków, 

powinien być wymowna przestrogą dla narzeczonej , to bardziej jeszcze dla narzeczonego 

niech będzie ostrzeżeniem  narzeczona, która na trzeźwe wesele się nie zgadza. Niewiasta 

bowiem, która nawoływaniu Biskupa w tak ważnej sprawie się sprzeciwia, smutny daje 

dowód, że nie dorosła do godności matki chrześcijańskiej i nie uwija gniazda rodzinnego, nad 

którym spoczęłoby błogosławieństwo Boże. Przeciwnie, należy się spodziewać, iż stanie się 

ona przekleństwem dla męża i dzieci.  

  

 - o - 



 

 Z wielką pilnością i wytężoną uwagą przypatrywać się będę, jak też w diecezji mojej 

pocznie się rozwijać ruch w kierunku urządzania  trzeźwych wesel i jakie błogosławieństwo 

ze sobą przyniesie. Ale nie tylko jak, lecz sądzę, że z mniejszym zainteresowaniem i inni  

przyglądać się będą, aby się przekonać, czy nadzieje biskupa  i w jakim mianowicie stopniu 

urzeczywistnia się.  

 Jestem głęboko przekonany, że akcja trzeźwych wesel, skoro tylko się rozpocznie, 

sama za siebie przemówi  i własnych urokiem oraz blaskiem pociągnie serca i umysły wielu 

moich diecezjan, aż wreszcie brzydki zwyczaj pijanych wesel zastąpi nowym, godnym 

Polaków katolików, godnym tej wielkiej sprawy, do której wszystkich wzywam.  

 Czyż nam nie wolno spodziewać się takiej wyżyny , na której widzimy Tobiasza 

przemawiającego do swej narzeczonej tymi słowami: "Bośmy synowie świętych i nie 

możemy się tak złączyć, jako narody, które nie znają Boga" (Tob 8,5). 

 O, z jakże większą racją mamy prawo powtórzyć te słowa my, Polacy, co jesteśmy 

synami świętych. O piersi naszych ojców rozbiła się przemoc z zewnątrz idąca, co nas 

opromieniła aureolą męczeństwa. Któż mi zaprzeczy, że ta aureola wkłada na nas tym 

większe obowiązki? 

 Mam nadzieję, że przykład Podlasia głośnym echem rozlegnie się po całej Polsce  

i znajdzie chętnych naśladowców . jak ongiś w walce z wrogiem zewnętrznym, w obronie 

naszych najświętszych ideałów religijnych i narodowych, Podlasie stało się wzorem dla 

całego świata, jak również i obecnie, w obronie tych samych ideałów, musimy dać przykład 

walki z wrogiem wewnętrznym, mianowicie z gangreną alkoholizmu, rozkładającą cały 

naród.  

 Podnieśmy nasz sztandar wysoko, uderzy na alarm, bo wróg juz wtargnął do naszego 

obozu, wdarł się do naszych domów i rodzin, niszczy kwiat naszej młodzieży, zdziera z nas 

znamiona człowieczeństwa, depce, poniża, deprawuje naszą godność dzieci Bożych. 

 Któż może na to spokojnie patrzeć 

 A więc wszyscy do walki! Zwycięstwo jest tak łatwe, bo zależy tylko od naszej dobrej 

woli i zdecydowanej chęci.  

 W imię przeto Boże i z Bożą pomocą przystąpmy do czynu! 

 

 Dan w Siedlcach, w uroczystość Narodzenia N.M.P., 8 września 1948 roku.  

 

        + Ignacy bp 
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